
A MATASZ Békés Megyei Szervezet beszámolója 2019. évben végzett munkáról 

 

2019. évi feladatainkat a MATASZ Alapszabályában, Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározottak alapján a szervezet célkitűzéseinek megfelelően határoztuk meg és hajtottuk 

végre. 

 

A betervezett feladatokat, programokat eredményesen, nagy érdeklődés mellett a részvevők 

elismerésével baleset és eseménymentesen hajtottuk végre, A programok jól szolgálták a 

Magyar Tartalékosok Szövetsége, a Magyar Honvédség valamint más rendvédelmi szervek 

tevékenységének megismerését, népszerűsítését a megye iskolás és felnőtt korú lakosai 

körében.  

Rendezvényeink népszerűségét a növekvő résztvevők száma és aktivitása is igazolta. 

 

A haza védelmének társadalmi elfogadottságának erősítésében, az ifjúság hazaszeretetre és 

honvédelmi elkötelezettségre való nevelésében, a magyar Honvédség részére toborzási feladat 

támogatása érdekében végzett munka elismeréseként a Békés Megyei Védelmi Bizottság 

„Békés Megye Védelméért” emlékplakettet adományozott a Magyar Tartalékosok Szövetsége 

Békés Megyei Szervezetének 2019. március 27-én. Az emlékplakett átadására ünnepi Békés 

Megyei Védelmi Bizottsági ülésen került sor. 

 

 

2019. évben végrehajtott fontosabb feladatok programok: 

 

Mikor: január 10-13 

Feladat: „Doni emléktúra” Békés menetszázad megemlékező menet 

Hol: Tótkomlós- Kardoskút- Orosháza 

Résztvevők: MATASZ tag 15 fő, német tartalékos 8 fő, szimpatizáns 40 fő, iskolák: 5 iskola 

a Tótkomlósi koszorúzáson és megemlékezésen 

Eredmény: sikeres, balesetmentes végrehajtás, növekvő érdeklődés, a médiákon keresztül a 

megye lakosai értesültek az eseményről mely a MATASZ ismertségét növeli 

  

 



Mikor: 2019. egész évben 

Feladat: Ifjúsági MATASZ szakkör 

Hol: Békéscsaba, Orosháza 

Résztvevők: MATASZ tag 10 fő, szimpatizáns 80 fő, 4 általános iskolában működik 

rendszeresen 

Eredmény: a szakkör látogatói nagy kedvvel vesznek részt a foglalkozásokon ahol 

különböző katonai ismereteket sajátítanak (légpuskalövészet, egészségügyi 

ismeretek, tereptan ismeretek, MH feladatai szervezetei stb.) 

  

Mikor: 2019. egész évben 

Feladat: Nemzeti Ünnepi, egyéb ünnepi megemlékezések, koszorúzások 

Hol: Békés megye területén (Békéscsaba, Orosháza, Gyomaendrőd, Gyula, 

Kardoskút, Tótkomlós, Mezőhegyes, Pusztaközpont, Mezőkovácsháza, Szarvas, 

Szeghalom) 

Résztvevők: MATASZ tag 64 fő 

Eredmény: a helyi megemlékezéseken a MATASZ megjelenése 

  

Mikor: 2019. május 17. 

Feladat: Ifjúsági honvédelmi, honismereti vetélkedő  

Hol: Békéscsaba 

Résztvevők: MATASZ tag 8 fő, szimpatizáns 80 fő, iskolák 9 

Eredmény: sikeres rendezvény, évente több résztvevő tapasztalható 

  

Mikor: 2019. május 18. 

Feladat: Járási szintű honvédelmi haditorna 

Hol: Orosháza 

Résztvevők: MATASZ tag 18 fő, szimpatizáns 75 fő, iskolák 11 

Eredmény, 

tapasztalat: 

eredményes, balesetmentes végrehajtás, évente többen vesznek rész a 

rendezvényen. A szülők is egyre nagyobb létszámban jelennek meg, mely a 

MATASZ népszerűségét növeli 

  

Mikor: 2019. június 24-28.  

Feladat: Ifjúsági honvédelmi tábor 



Hol: Szanazúg 

Résztvevők: MATASZ tag 1 fő szimpatizáns 15 fő 

Eredmény: a MATASZ szakkör tagjai a táborozás során több napon gyakorolhatták az év 

során elsajátított ismereteket 

  

Mikor: 2019. július 15-29 

Feladat: Ifjúsági honvédelmi tábor 

Hol: Szentetornya 

Résztvevők: MATASZ tag 6 fő, szimpatizáns 18 fő 

Eredmény: a MATASZ szakkör tagjai a táborozás során több napon át gyakorolhatták az év 

során elsajátított ismereteket 

  

Mikor: 2019. július-augusztus 

Feladat: Honvédelmi Minisztérium által szervezett honvédelmi táborban való részvétel 

Hol: Szentes, Békés 

Résztvevők: 15 fő 3 iskolából 

Eredmény: a 2018. évi Honvédelmi haditorna megyei versenyen különdíjként felajánlott 

táboroztatáson nagy örömmel vettek részt a különdíjat elnyert csapat tagjai.  

A díjakat felajánlották: 

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő 

Zalai Mihály Békés Megyei Közgyűlés elnöke 

Szarvas Péter Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere 

 

 

Mikor: 

Feladat: 

 

 

2019. szeptember 27 

XVIII. Honvédelmi haditorna megyei verseny 

Hol: Békéscsaba, Repülőtér 

Résztvevők: MATASZ tag 28 fő szimpatizáns 380 fő iskola 35 

Eredmény: egyre népszerűbb a megyei versenyünk, 2018. évben 31 csapat vett részt  

A verseny fővédnöke: Dr. Takács Árpád kormánymegbízott, a BMVB elnöke 

Védnökei. Herceg Tamás országgyűlési képviselő 

                Zalai Mihály Békés Megyei Közgyűlés elnöke 

                Szarvas Péter Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármester 



  

Mikor: 

Feladat: 

Hol: 

Résztvevők: 

Eredmény: 

 

 

 

Mikor: 

Feladat: 

Hol: 

Résztvevők: 

Eredmény: 

 

 

Mikor: 

Feladat: 

Hol: 

Részvevők: 

Eredmény: 

 

 

 

 

Mikor: 

2019. október 07-09 

Airsoft lövészet, falmászás 

Békéscsaba 

MATASZ tag 43 fő, 12 fő érdeklődő 

a résztvevők lő képességének és állóképességének növelése gyakorlati 

foglalkozás keretében  

 

 

2019. október 30-31 

Airsft lövészet, falmászás 

Békéscsaba 

MATASZ tag 36 fő 

lő és állóképesség növelés 

 

 

2019. december 12 

Évzáró elnökségi ülés 

Békéscsaba 

MATASZ tag 24fő meghívottak: 22 fő 

Minden évben meghívjuk az évi feladataink végrehajtásában segítő és támogató 

állami szervezetek, gazdálkodó szervezetek, társ fegyveres testületek oktatási 

intézmények képviselőit, amikor megköszönjük a segítségüket 

 

 

2019. december 16 

Feladat: II. Nemzetközi Önvédelmi Szeminárium 

Hol: Békéscsaba 

Résztvevők: MATASZ tag 26 fő szimpatizáns 105 fő iskolák 16 

Eredmény: a második alkalommal megrendezett szeminárium nagy sikert aratott. A 

résztvevők létszáma igazolta az érdeklődést. 

  

 


